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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 7 DE GENER DEL 2016

què netegés i desinfectés
el fons que havia quedat
malmès pels fongs, una
tasca en què ha treballat
durant tot el 2015.
Quan l’empresa va iniciar les seves funcions, va
descobrir que s’havien fet
malbé una setantena de
caixes, a l’interior de les
quals es guardaven 1.800
llibres que requerien tractament. A partir d’aquí, es
va procedir a netejar i desinfectar tots aquests llibres, així com les seves tapes i les llums amb afectació interior que no superessin el 20% del volum.

La xifra
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Una imatge del fons recuperat, del segle XVIII i XIX, que s’havia malmès per fongs ■ AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Canet de Mar recupera
1.800 llibres de la biblioteca
danyats per fongs
a Es tracta d’un llegat de les famílies Serra Viñas i Santiñà, que data dels
segles XVIII i XIX a Les tasques de neteja i desinfecció han durat un any
Núria Segura Insa
CANET DE MAR

Un any de molt d’esforç
ha suposat la recuperació
dels fons entregats per les
famílies Serra Viñas i
Santiñà, custodiats a la
biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar i malmesos a causa dels fongs,
segons explica l’Ajuntament en un comunicat.
En aquest temps, tant
l’Ajuntament de Canet de
Mar com la Diputació de
Barcelona han treballat
conjuntament per reparar una part del fons danyat. Concretament, es

tracta d’un total de 1.800
documents dels segles
XVIII i XIX, que són d’una
gran vàlua per a la història local de la població.
Fa poc més d’un any, el
desembre del 2014, els
treballadors de la biblioteca es van adonar que una
part del llegat que havien
deixat aquestes dues famílies s’havia malmès i tenia
fongs. De seguida, ho van
comunicar a les dues entitats que gestionen la biblioteca: l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona.
Arran d’això, es va decidir contractar una empresa especialitzada per-

Canvi d’ubicació del fons
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Amb la voluntat de millorar la
preservació del llegat de les
famílies Serra Viñas i Satiñà,
els responsables de la biblioteca han buscat un nou emplaçament per al fons a dins
de l’equipament. Temporalment es va traslladar a un espai d’emmagatzematge que
va cedir el CRTTT-Escola de
Teixits, mentre es netejava el
nou lloc on s’havia de traslladar. L’1 de desembre, els operaris de la brigada d’obres i
serveis van retornar aquest
fons a la biblioteca. Per con-

servar millor aquest llegat,
l’administració ha adquirit
una màquina de climatització que s’ha instal·lat al nou
recinte on va el fons.
Des del 1999, aquesta biblioteca es troba a l’edifici
modernista de l’Ateneu Canetenc, construït el 1885 per
l’arquitecte Lluís Domènech
i Montaner. La biblioteca té
un fons de 45.466 documents, dels quals 34.383
són llibres, a més d’11.083
documents audiovisuals i
noranta diaris i revistes.
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caixes que contenien un
total de 1.800 llibres són les
que van quedar afectades
pels fongs i s’han recuperat.

EL MASNOU

S’obre el període
per a la bonificació
de la brossa
De l’11 de gener al 28 de febrer
els habitants del Masnou podran sol·licitar la bonificació
de la taxa de les escombraries
domiciliàries del 2016. Aquest
ajut s’adreça a les persones
que reuneixin els requisits establerts en l’ordenança fiscal
reguladora, i equival a la totalitat o al 50% de la taxa de la
brossa. Per sol·licitar-la, cal
emplenar l’imprès, al qual
s’adjuntarà la documentació
necessària, i s’ha de presentar
al registre general, a l’oficina
d’atenció ciutadana (al carrer
de Roger de Flor, 23), en horari
de dilluns a divendres, de dos
quarts de nou del matí a dues
del migdia, i els dijous, de quatre a set de la tarda. Si no es
fa dins aquest període establert, es perdrà el dret a rebre
la bonificació. ■ REDACCIÓ

CABRERA DE MAR
“El mètode utilitzat és l’aspiració automàtica específica per paper i la retirada
de fongs visibles del volum. Després, la polvorització dirigida i la nebulització”, detalla l’Ajuntament de Canet de Mar en
el comunicat. A més, assegura que “aquest és un
tractament complet i indispensable si no es volen
tenir més ensurts”.
D’altra banda, per evitar que això torni a succeir, s’ha comprat una màquina de climatització per
preservar aquest llegat.
Les tasques de desinfecció i neteja han costat
3.835 euros i la màquina
de climatització, 3.900 euros. “Ha estat una feina
llarga i feixuga, però s’ha
desenvolupat amb èxit
perquè s’ha recuperat el
fons i s’ha treballat per garantir que no torni a malmetre’s per fongs”, destaca l’Ajuntament. ■

Restaurada la
imatge de la Mare
de Déu del Roser
L’estàtua de la Mare de Déu
del Roser ja torna a ser a can
Bartomeu, gràcies a la donació feta per la família Miralles i
a la restauració que ha dut a
terme el taller d’arts plàstiques municipal. De manera
provisional, l’estàtua està ubicada en una vitrina a la cuina
del centre cultural cabrerenc,
preservada patrimonialment,
si bé està previst que en un
futur retorni a la capella que
hi ha a la mateixa masia de
can Bartomeu. En aquest sentit, i durant un acte de les festes nadalenques, l’alcalde Jordi Mir, acompanyat dels regidors Enric Mir i Montse Reig,
va donar la benvinguda en
nom del consistori a aquest
retorn patrimonial i va voler
expressar el seu agraïment a
la família Miralles per la cessió
feta de la imatge de la Mare de
Déu del Roser. ■ REDACCIÓ

Adjudicat l’estudi per fer el carril
bici entre Badalona i Blanes
Redacció
MATARÓ

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ha adjudicat
la redacció de l’estudi previ del carril bici del Maresme, entre Badalona i Blanes. En aquest estudi es
desenvoluparan les alternatives tècnicament via-

bles per fer un carril bici
que discorri al llarg del
front marítim del Maresme, d’una longitud d’uns
56 quilòmetres, el qual
passarà pels termes municipals de Badalona, Montgat, el Masnou, Premià de
Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar, Mataró,
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Mon-

talt, Caldes d’Estrac, Arenys de Mar, Canet de Mar,
Sant Pol de Mar, Calella,
Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Blanes. L’amplada prevista
per al carril bici serà de
tres metres, però adaptable i reductible segons les
condicions del terreny.
El pressupost previst de
les obres és de deu milions

d’euros. Actualment alguns municipis de la costa
del Maresme ja disposen
de carril bici en el seu front
marítim, però els falta continuïtat. Per tant, segons
la Generalitat, el projecte
estudiarà la implantació
de nous trams per connectar els existents i així poder cobrir tot el front marítim del Maresme. ■

Tram d’un dels carril bici que hi ha a la ciutat de Mataró, la
capital del Maresme ■ LLUÍS MARTÍNEZ

